
ה*ד<<ם ן דודה
ה<ו לא אופירה

 הנשיאותי הזוג לאוזני הגיעה הידיעה
 הפעם הרבות, מחופשותיו באחת כשהיה
 לאופירה בישר הטלפון הזיו. גשר בקיבוץ

 הטלוויזיה תוכניות עורכת שאחותה, נכון
 ללדת. אדטו־טו עומדת ארז ורדיגה
לירו לטוס מיהרו נכון ויצחק אופירד,
 ליד להיות תוכל שאופירה כדי שלים,
בחיים. שלה הכי-יפה ברגע אחותה מיטת

 המיטה. ליד לבד עמדה לא אופירה אבל
 ירושלמית דמות גיא, משה ניצב לידה

 דינמומטר במוסך השותפים אחד ידועה,
שנולדה הבת של האבא שהוא בבירה,

ארז ורדינה
הגט אחרי לידה

 הדסה בבית־החולים לוורדינה טוב במזל
תורה. שימחת בערב הר־הצופים, על

 וורדינה אופירה שם. עדיין אין לבת
 בשרוולו נמצאים ששמות מי מכל מבקשות
להן. ולתתו כמה להוציא

 שאותו הגט היה נוסף משמח אירוע
 גיא, משד. ורדינה, של בתה אבי קיבל

 מאבקים אחרי הלידה. לפני שבועיים
 ואם גיא של אשתו הסכימה ומילחמות

 הגט את לו לתת שלו הבנות לשתי
המייוחל.
 לזוג כך כל הפריע לא הגט שעניין נראה

 בתקופה עוד כרצונם. לנהוג המאוהב,
 תתן שלא גיא של אשתו הבטיחה שבה

 רוצים שהם החליטו הם לעולם, גט לו
 אלא ביחד, ולאהוב ביחד להתגורר רק לא
 שבחודש ורדינה, משותף. ילד לגדל גם

 אמיצה בחורה היא ,42 לה ימלאו הבא
 חופה ללא להריון נכנסה היא הדעות. לכל

וקידושין.
מאושרת הכי הדודה היא אופירה דודה

קצרות
 שיכעסו אנשים הרבה שיהיו יודעת אני

 לכל מנוחה נותנת לא אני למה עלי,
 הון מוציאים כשהם גם והבוגרות הבוגדים

 לארצות־הברית, טיסה כרטיס על עתק
 אני מה אבל מהרכילות. להתחמק כדי רק

עלי. נופל זה לעשות? יכולה
 מפורסם ישראלי בעורף־דץ המדובר

 לנידיורק, עסקיו לרגל שהגיע ועשיר,
 יותר עוד אבל לעסקים, נפלא כרך שהיא
 הגיע שעורך־הדין וכיוון לבילויים. נפלא

 להישאר שנאלצה אשתו, בלי לניו־יורק
ב מכהנת היא שבו במוסד ולעבוד
 לבלות החליט הוא בכיר, תפקיד

 ביותר היפות אחת קיסללן, ניכה עם
 העורכים הישראלים פני את המקבלות

השניה. לבירה גיחה
 מכבר לא עד נשואה היתד. דנן ניבה

 ממש אותה שחטף מיליונר, לאמריקאי
 הולדתה. עיר כפר־סבא, של הזאבים מכל
 את מחדש לחוש החליטה שהתגרשה, מאז

 מוכנה לא אמנם היא ארץ־הקודש. אווירת
 חוזרת כתושבת שיבה על־ידי זאת לעשות
המגי בישראלים מטפלת היא אבל בארץ,

אליה. עים
 לעורך- ניבה הציעה למופת מארחת כמו

 לאחת ללכת אליה, שטילפן הירושלמי הדין
בניו־יורק, היום פופולאריות הכי ההצגות

 אלוהים, עם מלהיאבק מדי קצרות ידיך
הכושית מהמוסיקה משתגע כולו הקהל

ל מזמן הפכה בצהלה בריכת-השחייה
 יום בו אשב אני שאם יודעת שאני מקום
 לעמוד רק לא חומר לי יהיה בשבוע, אחד
 החתיכים כל שלם. לעיתון אלא אחד,

 החתיכים גם ביניהם בארץ, והחתיכות
 על פלאפלים יש שלאבשלהם והחתיכות
 אחרת או זו בשעה מגיעים הכתפיים,
לבריכה.

 הבגד־ים את ותשלפו לי תקפצו אל אבל
 ישר ותרוצו: הגשם בגלל כבר שארזתם
 בקיני, עם חתיכות סתם על נוסף לצהלה.
 גם שם יש שיזוף, וקרם ארוכות רגליים

 על למד זה את מסוכנות. חתיכות כמה
 לבריכה אחד יום שהגיע צעיר, טייס בשרו

לטיסה. טיסה בין לנוח כדי
 נוח מקום לו ומוצא מסתדר הוא בעוד

 הבריכה מנהל ביניהם חברים, כמד׳ ליד
 לה עוברת שנער, (״מושקה״) פשה
 שזו לדווח ידע שנער משגעת. חתיכה

 צהלה תושב של אשתו מליץ, אילנה
 דיבורם נעתק בה הצופים כל מליץ. רפי
 מסג- סנטימטר כל בחקר עסוקים היו והם

 מהם אחד לא אף חתיכה. אותה טימטרי
 תתחולל אחר־כך שמיד לעצמו תיאר

האמיתית. הדראמה
 הגיעה ממנה, ששכחו אחרי דקות חמש
 ניגשה הטייס, של לחבורה שוב אילנה

בלי ככה, פניו. על לו וסטרה אליו ישר

 את מסתיר לא הוא אף יצחק דוד בעולם.
 אחות את מאוד אוהב הנשיא שימחתו.

 בחוץ- נמצאת שאופירה פעם בכל אשתו.
 הנשיא את מחייבים הטכס וכללי לארץ

 את עימו לוקח הוא זוג, בת עם להופיע
 הם בעולם מאושרים הכי אולם ורדינה.

 מאושרים כך כל הם ומשה. ורדינה כמובן
אח לרב, לקפוץ חושבים אפילו שהם עד
ותתאו מביודהחולים תצא שוורדינה רי

 שהרב כדי שעברה, הקיסרי מהניתוח שש
וכדין. כדת ישיאם

 יודעת ואני הצליח ורדינה של הנסיון
 שהחליטו טלוויזיה עובדות שלוש עוד על

 ואולי הרבנים על המוסכמות, על לצפצף
בעל. ללא הרות הן הגברים. על אפילו

קיסלק ניכה
באמצע לצאת

 ועורך־הדין שניבה נראה אבל הנפלאה,
 השתגעו כך כל הם מרעהו. איש השתגעו

 את שעזב היחידי הזוג שהיו עד מזה זה
לבד. להיות רצו פשוט הם באמצע. ההצגה
 המעוותים המוחות איך רואה -כבר אני
 את להשלים כדי לפעול מתחילים שלכם

 יוצאים אותם ראיתי אישית התסריט.
 סמוכה, למיסעדד, ישר והולכים מההצגה

 ניבה את העשיר עורך־הדין הזמין שם
 הוא שלי הניחוש דשנה. לארוחת־ערב

 דראגסטור, לאיזה גם אחר־כך הלכו שהם
 תחנת לד. היתד. כי גרביים, לניבה לקנות
 אחר־כך עשו שהם מה בגרביים. רכבת

 טוב שלי הניחוש אבל יודעת, לא אני
שלכם. כמו לפחות

 המחרת יום של שבבוקר הרגשה לי יש
 לארץ איתו שיקח מעורך־הדין ניבה ביקשה
 אבי אננ׳ל. אכי הטלוויזיה לכתב מתנה

 כמה ניבה. של סוער הכי הרומן הוא
 הירושלמי עורך־הדין שהגיע לפני שבועות

 שלושה אחרי אנג׳ל, אותה עזב לניו־יורק,
ניבה. עם נון־סטופ אהבה של חודשים

 אחריה, דלק הנדהם הטייס דבר. להגיד
 המגע מדוע הסברים, לקבל כדי פשוט

 קיבל הוא ואז מכאיב. כה היה ביניהם
 והוא קודם לידך עמד ״בעלי ההסבר: את

פראיירית.״ :עלי אומר אותך שמע
 מהפה, מילה הוציא שלא נשבע הטייס

 מדבר היה לא משהו אומר היה אילו וגם
 אבל פלומץ, יחזקאל ח״כ של בסיגנון

 והלשין אותך שמע ״בעלי בשלה: אילנה
 אם בסדר. לא ונשמע נראה משהו עליך.״
 אל רץ אלא הגיב, לא מדוע שמע, הבעל

הסבר. היה לא לאשר, אישתו?
 ואחר־כו בה לחבוט הטייס כשאיים רק

 ״אתה התנצלה: היא למישטרה לקרוא
 שמדברים נמאס כבר לבעלי להבין, מוכרח

הזמן.״ כל עלי

הגדה בג
 זהב של כפית עם שנולדו כאלה יש
 אחת להן. הולך הולכות, שהן לאן בפה.

 ידועה חתיכה אלמוזלינו, ודה היא מאלה
 עובדת שהיתר, מי אילת, הדרומית בעיר
 את שעזבה ואחרי לרום, במלון קבלה
 במיסעדת־פאר מארחת הפכה המלון

אילתית.
 מלון עם שלה שהקשרים מסתבר אבל

 אחד עם לא לפחות נותקו, לא למס
הגרמני היהודי המיליונר המלון, מבעלי

אלמוזלינו ורה
המיליונר רצה ככה

 את שכח לא בוביס כוכים. איכנש
הזדמ וחיפש ורה, אצלו שהציתה הבערה

 יכול היה הוא ולראותה. לשוב כדי נות
 אותה להזמין לאילת, פעם כל לבוא פשוט
 במיסעדה, ולאכול ללכת או שלו למלון

 שהכל צריך גדול • כה עסקים איש אבל
 אפילו להתאמץ, לו ואסור לידו, ממש יהיה

יפה. בחורה בשביל לא
 ? תושיה כבעל הידוע בובים, עשה מה אז
 הצעירה אליו. ורה את הביא פשוט הוא

 מטוס על שעבר הראשון ביום עלתה הנאה
 היה לא זה לברלין. ישר לה והמריאה

 אוהבים לא מיליונרים תענוגות. מסע סתם
 אפילו מתבזבז, שלהם הכסף את לראות

 אותה מינה בוביס בחתיכות. המדובר אם
 מלון בתה, הפאר במלון הקבלה למנהלת

בברלין. מכבר לא חנך שהוא חדש

וחתונה מוות
 כל כמעט השתתפו לחתונה בהכנות

 הנישא הזוג ירושלים. של והמבלות המבלים
 המתקבלים מאלה כזה, ויפה פופולארי הוא

 ירושלמית מסיבה בכל פתוחות בזרועות
 הצעיר לעורך־הדין מתכוונת אני הגונה.
 בעריכת- עוסק שאינו קלאוזנר, אהוד

 לענייני במחלקה כתבות בהפקת אלא דין
 כית* מיכל הטריד, ולרעייתו ברדיו, היום
ממשלתי. במוסד העובדת דץ,

 עורך־דין של טובים ידידים הם השניים
 חתיך שהוא עמי, אחר, מבלה ירושלמי

 מפוארת וילה גם לו ושיש מפורסם ורווק
 את הציע עמי אותו במבשרת־ירושלים.

 בד, לערוד ולמיכל, לאהוד שלו הווילה
 המתנה זו היתה הנישואין. מסיבת את
להם. לתת היה יכול שמישהו יפה הכי

 בליל צעיר זוג כל חלום היא הווילה
שלו. הכלולות

 נראה החתונה לפני ימים שלושה אבל
 לכד עמי להתבטל. עומד שהכל היד,

 התבצר הפורץ שבמבשרת. בווילה פורץ
 והשיטרים השכנים תחינות עזרו ולא בתוכה
 שה- הפורץ הבין כאשר החוצה.• שייצא

 ולתפוס פנימה להיכנס עומדת מישטרד,
 הצעיר הזוג למוות. בעצמו ירה הוא אותו,
קרו מאות להזמין איך בעיה: בפני ניצב
 את נפח שבו לבית ועליזים חוגגים אים

ימים. כמד, לפני אדם נפשו
 אורחיהם. עם לפשרה הגיעו לבסוף
 אבל בווילה, טובה בשעה נערכה החתונה

 לחדר להיכנס שלא התבקשו האורחים
ההתאבדות. אירעה בו האמבטיה,


